Vattenfalls Veteraner i Östsverige
Årsmöte den 21 mars 2005
§1

Mötets öppnande
Ordförande Kaj Fälth Hälsade ca 40 medlemmar välkomna
och öppnade mötet.

§2

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Kaj Fälth och som
sekreterare valdes Elisabeth Johansson.

§3

Val av två protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Mats Törnqvist och Karl-Arne
Karlsson.

§4

Fråga om kallelse till stämman skett på behörigt sätt
Mötet ansågs utlyst på behörigt sätt.

§5

Styrelsen verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen godkändes. Bilaga 1

§6

Ekonomisk redovisning
Kassören Leif Hallin föredrog kassaredovisningen, vilken
godkändes. Bilaga 2.

§7

Revisorns berättelse
Revisor Karl-Arne Karlsson föredrog revisorns berättelse,
vilken godkändes. Bilaga 3.

§8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004.

§9

Fastställande av budget för kommande år
Kassören föredrog budget för 2005 vilken godkändes.

§ 10

Fastställande av årsavgift för år 2006
Medlemsavgiften beslutades att vara oförändrad
100:-/medlem för år 2006.

§ 11

Val av ordförande för ett år
Till ordförande för ett år valdes Kaj Fälth.

§ 12

Val av styrelse
Till styrelseledamöter på en tid av 2 år valdes:
Eva Axelsson och Leif Hallin
Till styrelsesuppleanter för en tid av 1 år valdes:
Sigge Stensson och Nils Erik Emilsson.

§ 13

Val av revisorer och revisorsuppleant

Till revisor på två år valdes Karl-Arne Karlsson och på ett år
valdes Mats Törnqvist.
Till revisorsuppleant valdes Karin Johnstone på ett år.
§ 14

Tillsättande av valberedning
Mats Törnqvist, Björn Fernstedt och Rolf Johansson utsågs
till valberedning med Mats T som sammankallande.

§ 15

Behandling av till styrelsen hänskjutna frågor
Inga frågor fanns

§ 16

Övriga frågor
Pia Andersson är ”vår kontakt” på Vattenfall när det gäller
frågor om personalavtal. Hon finns på tel 013-37 64 00 eller
020-29 30 00.

§ 17

Mötets avslutande
Ordförande Kaj Fälth avslutade mötet.

Mötet hölls på Nääs Kurs o Konferensgård i Borensberg och inleddes
med en rundvandring, där vi tittade på gamla kraftstationen och
byggnader runt omkring, tidigare ägt av Vattenfall. Nu bedrivs
konferensgården av Tekniska Verken i Linköping och har rustats upp och
snyggats till. Vi togs mycket väl om hand personal som guidade oss
tillsammans med vår egen Weine Andersson som kan allt om
kraftstationen.
Efter mötet åt vi en lättare måltid i matsalen.
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